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الملجأ في "ورش العمل لمشروع أولى شبكة حقوق األرض والسكن، بالتعاون مع مؤسسة عامل -عقد التحالف الدولي للموئل
العالمية مقاصد المبادئ و البالتعريف ، العمل األولى . وقدمت ورشة2016أغسطس/آب  19-17" في الفترة من المدينة: بيروت

ووضع اطار لتنفيذها في السياق الحضري. وقدمت شبكة حقوق األرض والسكن كنماذج فيما يتعلق بالتطبيق لحقوق اإلنسان، 
ضال عن أجندة مبادئ غوانجو بشأن مدن حقوق اإلنسان، فلحق في المدينة، و العالمي لميثاق لمبادئ حقوق اإلنسان، كل من ال

وقد بحثت ورشة العمل النظر في تلك المواثيق وغيرها من  ، بشأن حقوق اإلنسان في المدينة.UCLG-CSIPDميثاق منظمة 
في تطبيق للتأكيد على تعهدات البلديات مدينة بيروت الكبرى مماثلة لوثيقة  الوثائق ذات الصلة لكي تستكشف إمكانية تطوير

ما في الظروف الخاصة باألزمة الممتدة لالجئين والنازحين. وقد قدم برنامج ورشة العمل المبدأ مبادئ حقوق اإلنسان ال سي
وقد سلط  يقع تنفيذها على عاتق الحكومات المحلية. القائل بأن بينما تعتبر أزمة الالجئين مسئولية عالمية، فتلك المسئولية

أقاليم مختلفة كمدن حقوق اإلنسان مثل تجربة )غوانجو وفيينا( أو برنامج الورشة الضوء على التجارب الخاصة بثالثة مدن من 
في تطبيق " الحق في المدينة" في )مدينة ساوباولو(. وفي إطار تقديم لبنان كنموذج، أكدت الرسالة كذلك، على إلتزامات حقوق 

 مل مسئولياته تجاه توفير المزيد منفي تحاإلنسان للحكومات المحلية بموجب التعهدات، باإلضافة إلى دور المجتمع الدولي  ل
أثارت نقاشات ورشة العمل مجموعة من المالحظات بشأن الوضع وقد . الدعم للحكومات المحلية في تنفيذ تلك المسئولية

باإلضافة إلى مجموعة من التوصيات بشأن كيفية مساهمة الحالي للمستوى المعيشي لالجئين والنازحين واندماجهم اجتماعيًا. 
البلديات في مدينة بيروت الكبرى في تحسين سبل المعيشة وتعزيز االندماج االجتماعي في ذلك السياق من خالل وضع إطار 

 عملي لتفعيل مبدأ المواطنة في المدينة، والذي يعد العنصر الشائع في المواثيق المطبقة. 
 

ميثاق نحو انشاء عمل القيم مدى أهمية وتفي لبنان، للوضع تشخيص كالهامة المالحظات ش العمل مجموعة من وقد أثارت ور 
ومن جهة أخرى . إلعالن مدينة بيروت الكبرى مدينة حقوق اإلنسان في ظل األزمة التي يواجها من اوضاع الالجئين في لبنان

 . / أومبادئ مدينة بيروت لحقوق اإلنسانمدى انطباق ميثاق الحق في المدينةمحلي تقييم تقديم 
 التي تضمنتها ورش العمل: المالحظات هذه أهم 



  التجارب الحضرية في الفترة الحالية وتواجه تحديات كال من الوصول احدة من أهم النازحين والتي تعد و ازمة الالجئين و
 األزمات التي تواجه تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة للموئل؛ إلى الخدمات والحوكمة في المدن. 

  وغيرها من المواثيق الدولية 2030تلك التجربة تمثل تحديًا لتنفيذ أجندة الموئل الثالث وأهداف التنمية المستدامة كما أن ،
 السياسية التي لم تعالج تلك الظاهرة بشكل مالئم؛ 

 لمجتمع الدولي ككل، ولكن وضع إطار تنفيذي لتلك المسئولية هي من اختصاص أزمة الالجئين مسئولية عالمية تخص ا
القائم على نهج الوفق و الحكومات المحلية في توفير الخدمات واالحتياجات االساسية لهم في إطار الحق في المدينة 

 حقوق اإلنسان؛مبادئ 
  خطاب العالمي في دور الحكومات المحلية في النقاش والصوت مدينة بيروت مساهمة هو ضرورة والغرض من المشروع

وتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان محليًا وفق إطار  والمسئولية الدولية العالمية في معالجة أزمة الالجئينخاصة في اإلقليم 
 ؛التزامات حقوق اإلنسان على المستوى المحلي 

  الدولي؛ لذلك القانون د مناقشتها وفق اإلطار مفهوم دولي موحد يعرف مبادئ الحق في المدينة ألنه لم يتم بععدم وجود
الحق في المدينة/ حقوق اإلنسان في المدينة، هي تراكمات لجميع هناك عدة مفاهيم مختلفة ظهرت عن الحق في المدينة؛

 حقوق اإلنسان لسكان المدن وااللتزامات المقابلة لها من البلديات؛ 
  ال يفرق عن التنمية وتوزيع االستثمار في الريف بشكل عادل ضرورة التأكيد على أن مفهوم الحق في المدينة

 الصلة، ذات الدولية القانونية والمصادر المعايير وتوضيح لالجئين، اإلنسان حقوق  مبادئأوضحت ورشة العمل ومتساو؛
 العام؛ الدولي القانون  وقواعد إطار وفق الالجئين ومساعدة حماية في يةالمحل والسلطات الحكومات اتمإلتزا دورال سيما و 

إضافة إلى المعاهدات ذات الصلة، وهذا يتضمن المطالبة بعدم االبعاد بحسب قواعد القانون الدولي العام، بما فيها قواعد 
 ؛ 1951حقوق اإلنسان، وليس فقط وفق إتفاقية عام 

 1951لم يكونوا أعضاء في اتفاقية لمؤسسات الحكومية في توفير الحماية والمساعدة لالجئين وحتى وإن الرئيسي لدور ال ،
 وفق المعايير الدولية لقواعد القانون الدولي العام؛ 

 لغير المواطنين بشكل عام والالجئين بشكل خاص، في ممارسة الحقوق المدنية اليزال يمثل  بالمركز القانوني اإلعتراف
  ينة/مدن حقوق اإلنسان؛تحديا رئيسيًا في تطبيق مفهوم الحق في المدينة/حقوق اإلنسان في المد

 االعتراف بالشخصية القانونية والحقوق األساسية لالجئين هو التزام وفقا لقواعد القانون الدولي العام؛ 
  في دولة التي تنتهك العوائق التي تواجه مجتمع الالجئين في الوصول إلى وسائل االنصاف للمطالبة بحقوقه األساسية

 اللجوء؛ 
  منصوص عليه في ما هو  في ضوءمن قبل أجهزة الدولة في التعامل مع أزمات الالجئين الممارسات مراقبة وتقييم ضرورة

 المواثيق والعهود الدولية كالتزام وتعهد على الدول في توفير المساعدة والحماية األساسية لالجئين والنازحين؛ 
 للحصول على الشخصية القانونية، وقدرتهم على  التأكيد على دور المنظمات المجتمع المدني في دعم الالجئين والنازحين

انعدام أية حقوق أو اعتبار لالجئين والنازحين الفلسطينيين القادمين من سوريا بما فيها عدم الوصول إلى وسائل اإلنصاف؛
 مما يفاقم من حالة ضعفهم؛ تمتعهم بأي صفة القانونية؛

  في حاالت االنتهاك الجسيم الذي أدى إلى كعنصر رئيسي لجبر الضرر،  ةاآلمن ةالطوعي العودةلالجئين الحق في
وإعادة التوطين وعدم تكرار االنتهاك بالتهجير والترحيل  استرداد الممتلكات والتعويض و إعادة التأهيل؛بجانب  هروبهم، و

 ؛(A/RES/60/147) وفق قواعد القانون الدولي العام



 التوصيات:
 المحلية، فضال عن المجتمع المدني دورًا هامًا في ضمان وصول الالجئين واألشخاص  لكل من السلطات والحكومات

 النازحين لحقهم في المعرفة عن حقوقهم ومسؤليات الحكومات المحلية تجاههم؛
 التعليم األساسي والعمل هي حقوق من بين الحقوق واالحتياجات األساسية لالجئين والنازحين في مدينة بيروت الكبرى؛ 
 التجوال الذي تفرضه بعض البلديات بموجب قانون البلديات أثر سلبًا على الالجئين والنازحين المستضعفين؛ حظر 
  عدم وجود مؤسسات في لبنان أو المنطقة )مثل مراكز الدعم والمساعدة القانونية، أو مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، أو

 معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان؛المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان( التي من شأنها 
  المجلس الدستوري الذي يعمل على مراقبة دستورية القوانين، ال يتصدى بشكل فعال لإلجراءات والقوانين التي تنتهك

 المبادئ الدستورية؛
  يحتاج على ارغم من أن المفوضية السامية لشئون الالجئين توفر الضمان للمرأة التي تعيل أسرتها، ولكن هذا االعتراف

 إلى أن يكون موحد في كل البلديات؛
 يتوجب على البلديات إيقاف فرض رسوم غير قانونية على الالجئين والنازحين السوريين؛ 
  صياغة مصطلح "المواطن" بما يتوافق مع مبادئ الحق في المدينة/ ومدن حقوق اإلنسان، وينبغي أن يساهم تفسيرها في

 ؛النازحين في الوصول إلى حقوقهم األساسيةالمواقف ومساعدة الالجئين، و تغيير 
  المحلية باعتبارها السلطة الرسمية األقرب للتعامل مع قضايا الالجئين، أن يكون لديها القدرة على ينبغي للحكومات

 الوصول إلى الموارد بشكل أكبر لتوفير االحتياجات األساسية والمساعدة لالجئين واألشخاص النازحين؛
 بما يتوافق مع مبادئ الحق في المدينة لتحقيق مبدأ الوظيفة االجتماعية للملكية والمرتبط بالحق في الملكية وضع  نبغيي

 العدالة االجتماعية في إدارة األراضي؛
  من الضروري خلق حالة حوار ونقاش بين البلديات والحكومات المحلية في اإلقليم، عن أهمية ودور الوظيفة االجتماعية

 للملكية؛
 حمل القطاع الخاص المسؤلية االجتماعية في توفير أنواع محددة من المساعدة لالجئين واألشخاص النازحين؛يت 
  ومن خالل تطبيق معايير ومبادئ حقوق –يمكن للحكومات المحلية أن تستفيد من القوة العاملة داخل مجتمع الالجئين

 في األشغال العامة مقابل الحصول على مساعدات؛ -اإلنسان
 بالمركز القانوني لغير المواطنين في ممارستهم لحقوقهم المدنية تحديًا رئيسيًا في تطبيق مفهوم الحق في االعتراف ل يظ

 المدينة؛
  ال يزال الصراع السياسي التاريخي بين النظام السوري واللبناني يؤثر على الالجئين السوريين في لبنان، وهناك حاجة

  ع؛ لتعزيز جهود المصالحة وحل الصرا 
  من المهم عمل بروتوكوالت بين البلديات على المستوى العالمي من أجل تبادل الخبرات الفنية والمالية والتوعية بقضايا

 الجئين واألشخاص النازحين شمن اختصاصات المدينة؛الخدمات األساسية ل
  باألدوار الخاصة بهم في مواجهة أزمة احتياج الهيئات التنفيذية للحكومة المركزية والبلديات إلى كفاءة أكبر للقيام

 ؛الالجئين



  ينبغي على الحكومة اللبنانية أن تجد وسيلة لالستفادة من مساهمات الالجئين الحاصلين على مؤهالت عليا، والحرفيين
مجال للتواصل مع الهيئات والمنظمات األخرى العاملة في كمواطنين لزيادة الوعي لدى الجماعات المستضعفة والمهمشة 

 مساعدة الالجئين؛
  نظرا لضعف جودة المناهج التعليمية للسوريين عن اللبنانيين، واقتراح الحكومة المركزية نهج للتعليم في المخيمات مختلف

 عن المنهج اللبناني، من شأنه أن يزيد من صعوبة االندماج على المدى الطويل؛
من البلديات اللبنانية، لذا لم يتمكن المشروع من التواصل بشكل لم يكن هناك حضور كافي في ورشة العمل مع المسئوليين 

، وما يعتقدونه، والتحديات التي تواجهها باعتبارهم اصحاب واجب بموجب مبادئ مالئم مع مسؤلي البلديات لتحديد رؤيتهم
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 
 :المستفادة الدروس

 ئين/ النازحين، ظهرت إلى السطح بعض التناقضات، ال سيما بعض المالحظات فيما يتعلق بالتماسك االجتماعي مع الالج
 بأن المجتمع اللبناني لم يحقق التماسك االجتماعي، خاصة مع السوريين القادمين وغيرهم من الالجئين.

  تؤؤل إلى الحكومة في حالة لبنان، مبدأ الالمركزية ال يزال شكليًا وعلى المستوى النظري فقط، فالصالحيات ذات الصلة لم
 المحلية.

 عدالة غير انشأ الالجئون نماذج اجتماعية مماثلة، ويسعون إلى وسائلهم الخاصة لحل مشاكلهم؛ ومنها على سبيل المثال ال
 الرسمية.

 المهاجرين، الالجئين حجم الحقوق والواجبات المتوقعة لالجئين/ النازحين، تعتمد على مدى طول إقامتهم في دولة اللجوء :
 )من بينهم الالجئين الفلسطينيين(، األشخاص النازحين. 

  ات المتصورة )والفعلية( المؤقتة الطويلة االمد، هي أقل من الحقوق والمسؤلياإلقامة الحقوق المتراكمة نتيجة
ى سبيل المثال، الزيتونة، منظمات المجتمع المدني لها دور جوهري )الطرف التالت من المعادلة(، منها علالمفترضة.

 الوطن، عامل، اللجنة االستشارية لالجئين السوريين، مركز كاريتاس، وغيرها.
  أنشئت مفوضة الالجئين مجموعة متطوعين لتواصل مع الالجئين وتوعيتهم، وهم من الالجئين السوريين الذين يعيشون عادة

ويعملون كحلقة بين كل من المفوضية وشركائها، وبين  في ظروف صعبة ال تمكنهم من الوصول إلى أجزاء من لبنان.
 الالجئين الذين ربما يجدوا صعوبة في الوصول إلى المراكز الرئيسية للمفوضية.

 .لدى البلديات وظائف مماثلة، ولكن السلطات المحلية مختلفة عنها من الناحية السياسية 
  ساعة في  15ساعات أطول من اللبنانيين قد تصل إلى )العديد من الالجئين السوريين يعملون في ظروف أصعب وعدد

 ساعات(.  10حين اللبنانيين 
 .السوريون ضاعفوا قيمة السكن في لبنان، ولكن كل من اللبنانين والسورين يتحملون عبء التضخم 
 غال العامة(.يوفر السوريين عمالة لمشاريع البنية التحتية التي تتم في البلديات والقرى )بالتنسيق مع وزارة األش 
  ليس لدى البلديات تواصل مباشر مع الالجئين/ واالشخاص النازحين في المناطق الواقعة تحت اختصاصهم. هناك فقط

حالة استثنائية تتم من خالل المجلس النرويجي لمساعدة الالجئين حيث يتم التفاوض مع عمدة بلدية الشويفات لكي 
 الالجئين/ األشخاص النازحين من سوريا. يخصص ساعة واحدة فقط من وقته للتشاور مع

   :ال تزال مطروحة أسئلة



 كيف ستسجيب البلديات إلى "الحق في المدينة"؟ 
  تجنبت بيروت صراعًا كبيرًا، على الرغم من تعدد االنقسامات السياسية وغيرها. كيف تتجنب بلديات بيروت الكبرى

 ؟تم التشاور مع البلدياتالصراع؟ لقد عينت المفوضية مستشارًا للوساطة. هل 
 للفترة المقبلة:  تعديالت

إضافة إلى التشاورات ومجموعات النقاش الصغيرة، سوف يحتاج المشروع إلى مجموعة أوسع من المشاركين في االجابة على 
شبكة حقوق االسئلة حول األوضاع المعيشية والتماسك االجتماعي. ولكي يتم تغطية أكبر عدد من االجابات الممكنة، ستصيغ 

 األرض والسكن االستبيان الكترونيًا، لكل مجموعة رئيسية التي يستهدفها المشروع، وبالتشاور مع مؤسسة عامل.
األصلي للمشروع لم يكن يدعو إلشراك منظمات المجتمع المدني وحتى في مراحل الحقة منه. إال أن دور منظمات  التصميم

المجتمع المدني كوسيط مع البلديات، وكموصلين للخدمات وقدرتها على نقل مبادئ الحق في المدينة/ ومدن حقوق اإلنسان، 
    لالجئين والبلديات.يجعلها طرف مهم في تضمينهم على قاعدة مساوية مع ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تقرير ورشة العمل الثانية للملجأ في المدينة: بيروت
 2016ديسمبر/ كانون الثاني  13-15

 بيروت
 
 

 الملجأ في المدينة:"شبكة حقوق األرض والسكن المرحلة الثانية من سلسة ورش العمل لمشروع  -نظم التحالف الدولي للموئل
. حيث تضمنت 2016ديسمبر/كانون الثاني  15-13بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة عامل اللبنانية في الفترة من  "،بيروت
عمل لكل من منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الالجئين والنازحين، ومجتمع الالجئين في نطاق مدينة بيروت  ورشتي
. وبدال انت مقررة لموظفي ومسئولي البلديات في نطاق مدينة بيروت الكبرى ولم يتم تنظيم ورشة العمل الثالثة والتي ك .الكبرى 

من ذلك، عقدت شبكة حقوق األرض والسكن ومؤسسة عامل اجتماعًا مع عمدة بلدية برج البراجنة، لمناقشة المشروع وورش 
  العمل المقترح تنفيذها في الفترة القادمة.  

 
إطار تم استعراض  لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الالجئين والنازحين، والذي تتضمن ورشة عمل في اليوم األول،

ثم أعقبها جلسات  عالمية حقوق اإلنسان بكشل عام، وتطبيقها وفق السياق الحضري ومن خالل إطار القانون الدولي.
مبادئ غوانجو من أجل مدن  في المدينة، لحقالعالمي لميثاق للثالثة مواثيق الدولية الرئيسية )الهداف األلمقاصد و استعرضت ا

بشأن حقوق اإلنسان في المدينة(، وتحديد أوجه العناصر المشتركة والنهج الذي  UCLG-CSIPDحقوق اإلنسان، وميثاق 
اإلطار . ثم جلسة عن مدن أخرى  تمت في ثالثةتجارب ومبادرات نماذج لفضال عن عرض يميز كل منهما عن األخرى. 

سي المحلي وتأثيره على الالجئين واألشخاص النازحين في مدينة بيروت الكبرى. وفي الجلسة النهائية التي والسياالقانوني 
( التماسك االجتماعي من خالل 2( قضايا الظروف المعيشية وسبل المعيشة، و )1تضمنت مجموعات نقاشية صغيرة تناولت )

الخاصة بالحق في المدينة/ وحوكمة حقوق اإلنسان في بيروت  مسؤولية منظمات المجتمع المدني في دعم األهداف والمبادئ
  كنموذج لمدن أخرى في إقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 :عمل منظمات المجتمع المدني ورشة
سبل معيشة مالئمة وكريمة لمجتمعات الالجئين  حقيقفيما أوضح المشاركون في الورشة مجموعة من التحديات التي تعيق ت

. وغالء مواد المعيشة وإيجارات المساكن أهمها عدم الوصول إلى ممارسة المهن الحرة، تحديات اقتصاديةتمثلت في  ن،في لبنا
نقص الكفاءة والقدرات  ( 2)سيطرة النهج الطائفي والمذهبي في إدارة المجالس البلدية،( 2)اهمها من  تحديات اجتماعيةوهناك 

عدم ( 4) عدم القدرة على تعديل الشهادات الجامعية،(3)فيما يتعلق بالتواصل بينهم،لكل من الالجئين وموظفي البلديات 
اضافة إلى الضغوط الممارسة من قبل السلطات والجماعات السياسية والتي تؤثر على أداء ( 5) ، الوصول إلى معاملة طبية،

 تمثل في عدم الحصول على تصريح باإلقامة،ت وتحديات قانونية ( 6)البلديات تجاه أوضاع مجتمعات الالجئين/ النازحين،
 باإلضافة إلى غياب سياسة االنتخاب ألعضاء المجالس البلدية من ذوي الخبرة والكفاءة.( 7)

 :االحتياجات تشخيص
وخرجت ورشة العمل لمنظمات المجتمع المدني بمجموعة من النقاط الهامة حول أهم أولويات سبل المعيشة لمجتمع الالجئين 

 سبل المعيشة المالئمة لهم في بيروت الكبرى على النحو التالي: تـأكيد لبلديات في توفير الخدمات و ودور ا



  ضرورة وضع خطة استراتيجية إلحصاء وحصر عدد الالجئين/ النازحين من أجل تقييم االحتياجات واألولويات
 الواجب توافرها لهم؛ 

 وق اإلنسان في وضع الخطط واالستراتيجيات المتعلقة بالتعامل مع ضرورة احترام إعمال المبادئ والمواثيق الدولية حق
 الالجئين/النازحين؛

  عمل برامج للتوعية بشأن كيفية تعامل الالجئ/ النازح مع البلديات، مع ضرورة التواصل المباشر مع الالجئين على
مل مع القضايا المعيشية األرض سواء من المجتمع المدني أو البلديات وبأشخاص ذوي خبرة وكفاءة في التعا

 لالجئين/ النازحين؛
  ضرورة تعيين مندوب خاص في كل البلديات ذو كفاءة ومهنية يتولى وظيفة التواصل مع الالجئين ومتابعة متطلباتهم

 ويوضح مدى قدرة البلدية في تأكيد سبل المعيشة واستيعابهم وفق الموارد المتاحة للبلدية؛ 
 مرسوم ينظم شئون الالجئين في البلديات، ومن ضمنها إصدار بطاقة تعريفية خاصة  ضرورة وضع الئحة تنفيذية أو

 بكل الجئ في كل بلدية نظرًا، لطول المدة التي يقيمها في لبنان؛ 
 وضع برامج بناء قدرات لموظفي البلديات في كيفية التعامل مع شئون وأوضاع الالجئين/ النازحين؛ 
  للتمويالت الخاصة بمشاريع الالجئين/ النازحين وتوزيعها بشكل عادل ومنصف؛ضرورة وضع نهج عادل وشفاف 
  معالجة سوء التنسيق واالتصال بين األطراف المعنية سواء بين منظمات المجتمع المدني أنفسهم أو بينهم وبين

 البلديات؛
 انيين على االندماج؛انشاء مجالس أو اجتماعات تشاركية اجتماعية وثقافية لمساعدة الالجئين وغير اللبن 
  .ضرورة تعزيز الموارد المالية والبشرية للبلديات وعدم اتباع نهج المحسوبية والطائفية 
  .تعزيز التعاون بشكل أكبر مع المنظمات الدولية لكل منظمات المجتمع المدني والبلديات في إطار التعاون الشفاف 

 محددة:  اقترحات
 وتحقيق  األخرى،لوية قصوى لالجئين وأمر ضروري لتلبية االحتياجات المعيشية كأو  المربح،بممارسة العمل  السماح

إال  لبنان،بالعمل في مشاريع البناء في  قامواالنفسي واالجتماعي )وهناك العديد من العمال السوريين المهاجرين  الرفاه
 ونظام الضريبيق بإدخالهم في النظام فيما يتعل بها،على تلك االعمال التي قاموا  الرسمي الطابع إضفاء من البدأنه 

 ؛(االجتماعي الضمان
 المثال، سبيل)على  موحدالحقوق والمسئوليات لمجتمعات الالجئين واألشخاص النازحين في إطار معياري  وضع 

 في حين ذلك غير مسموح للفلسطينيين(؛  التملك،يمكنهم  السوريون 
  لبدء مشاريع )مثل شركات الخدمات اإللكترونية(؛بعض الالجئين يمكنهم تاسيس شركات، أو تعاونيات 
  االستفادة من الفرص المتاحة للبلديات من القيام سواء بالتوسط أو التحكيم مع القطاع الخاص واصحاب العقارات

لتحويل المباني غير المأهولة لكي تكون سكن لالجئين واألشخاص النازحين، أو تتيح لالجئين واألشخاص النازحين 
 بعض المشاريع أو الشركات.إلدارة 

 
 :النازحين واألشخاص بالالجئين الخاصة العمل ورشة

)واحدة منهم من النساء، من أغلبهم السوريين، والفلسطينيين السوريين الالجئين من لمجموعة عمل لورشة الثاني اليوم وخصص
 وأهداف بمبادئ وتعريفهم مشاركتهم الورشة . واستعرض برنامجالطالب فئة ومن الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا(.



 بيروت في الميثاق ذلك تطبيق يمكن مدى أي وإلى الميثاق، ذلك استعراض من األهمية هي وما المدينة، في الحق ميثاق
 المعيشة سبل تحقيق في يواجهونها التي والصعوبات التحديات أهم عن ات نقاشية مصغرةجلس في مناقشتهم تم كما .الكبرى 
 توفير عي لهم أولوية أهم أن على الالجئين من المشاركين واجمع. بها يعيشون  التي البلديات في االجتماعي االندماج وتحقيق
 سواء األمن رجال من السلبية الممارسات يتجنبوا حتي تعريفية بطاقة على الحصول ، وكذلكعمل على الحصول فرصة

 . للبلديات التابعين أو الخارجية لوزارة التابعين
 موظفي مع االتصال كيفية توضح توجيهية خطوط أو إرشادات وجود عدم على أيضا الالجئين من المشاركون  أجمع كما

 التي واألسئلة اإللكتروني االستبيان استعراض تم الورشة نهاية وفي. لهم األساسية الخدمات وتوفير شئونهم لتنظيم البلديات
 إلى باإلضافة ويواجهونها التي والصعوبات التحديات وتوصيف واالجتماعية، االقتصادية الالجئين أوضاع حول يتضمنها

 بسبل تتعلق التي أو مالئم معيشي مستوى  بتأكيد تتعلق التي سواء التحديات تلك على للتغلب االستراتيجيات أهم تحديد
 .االجتماعي والتماسك االندماج

 
اليوم الثالث والذي كان مقرر له عقد ورشة عمل لموظفي البلديات ولكن لم ُتعقد،أجرينا فيه زيارات ميدانية مع مجموعة من في 

حيث تم في الزيارات الميدانية لالجئين تعريفهم . جتماعية في منطقة الشياح وحي السلماالمراكز من ال اثنينالالجئين في 
تعبئة  . وقامت مجموعتان من شباب الالجئين بوأهداف ومبادئ ميثاق الحق في المدينةبمبادئ حقوق اإلنسان في المدينة 

 استمارة االستبيانلوصول إلى خدمات االنترنت لملء في االالجئين الكثير من ،نظرا لصعوبة االستبيان مع فريق المشروع، 
 والتعريف بمشكالتهم وأوضاعهم االقتصادية واالجتماعية. 

 
بادئ الحق في المدينة، وحقوق لتعريف بملرئيس بلدية برج البراجنة لي للزيارة الميدانية، اجتمع فريق المشروع مع في اليوم التاو 

في تناول دور البلديات باعتبارها الجبهة األمامية في شروع اإلنسان في المدينة، ومدن حقوق اإلنسان، والتعريف بأهداف الم
وتقديم خدمات معيشية مالئمة لهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع. وقد رحب  ،حينالتصدي ألزمة االجئين/ واألشخاص الناز 

عمدة البلدية باقتراح أن تستضيف بلدية برج البراجنة ورشة العمل القادمة لموظفي ومسئولي البلدية، ودعوة بلديات أخرى 
 . بيروت الكبرى كمدينة حقوق اإلنسان للتعريف بالمشروع وأهدافه، ومدي أهمية الوصول إلى صياغة وثيقة إلعالن مدينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تقرير ورشة العمل الثالثة حول "الحق في المدينة: بيروت"
 2017 سر ما 30-28بيروت، 

 
، 2017مايو/آيار  31-28من مشروع "الحق في المدينة: بيروت" في مدينة بيروت في الفترة من  ُعقدت ورشة العمل الثالثة

وكما تم في الورش السابقة، فقد أجريت ورشة العمل بعقد جلسة كل يوم لكل فئة من الفئات المستهدفة في المشروع، حيث 
المدني ذات الصلة، والجلسة الثانية التي عقدت مايو/آيار وكانت مخصصة لمنظمات المجتمع  28عقدت الجلسة األولى في 

مايو/ آيار  30مايو/ آيار خصصت لبعض بلديات بيروت الكبرى، فيما خصصت الجلسة الثالثة والتي عقدت في  29في 
لفئات وأعمار مختلفة من مجتمع الالجئين. وقد عقدت الجلسة األولى والثالثة في مقر مؤسسة عامل في بلدية الشياح، أما 

لجلسة مع البلديات فقد عقد في مقر القاعة الكبرى في بلدية برج البراجنة، وبالتنسيق مع مكتب رئيس البلدية، عقب لقائه مع ا
 أعضاء شبكة حقوق األرض والسكن في ديسمبر/كانون األول الماضي.   

 
لذكر، لمناقشة واستعراض تطبيق مبادئ وقد وفرت ورشة العمل الثالثة فرصة جيدة للثالث فئات المستهدفة من المشروع سالفي ا

حقوق اإلنسان والحق في المدينة على النطاق المحلي لمدينة بيروت الكبرى، ومدى أهمية وإمكانات ومحتوى كال من )المبادئ، 
والتحديات، والتوصيات( في صياغة ميثاق المدينة. وعلى الرغم من قلة المشاركين في جلستي منظمات المجمع المدني ذات 
الصلة، والبلديات، إال أنهم قدموا معارف ورؤى معمقة أكثر عن السياق اللبناني، وباألخص الوضع الداخلي للبلديات. وفيما 
يتعلق بالجلسة التي عقدت مع مجتمع الالجئين والتي كان يشارك فيها أيضا بعض من منظمات المجتمع المدني، فقد حظيت 

التحديات العامة التي يواجهها سكان المدينة، وكذلك أولويات ومبادئ الميثاق التي بحضور كبير، وتمت فيها نقاشات حية عن 
ينبغي تسليط الضوء عليها. فضال عن ذلك، ناقش المشاركون في الجلسات الثالث االمكانيات التي ينطوي عليها ميثاق 

 بيروت، وماهي االستخدامات والرسائل التي ينبغي أن ينقلها الميثاق.
 

جميع المشاركين في حلسات ورشة العمل على أن الميثاق ينبغي أن ُيعطي رسالة واضحة بشأن أهمية االستقرار كما اتفق 
والسالم االجتماعي، ودعم الحقوق، واالحتياجات، وتحسين جودة الحياة لكل من المجتمع المستضيف والالجئين، مما يدعم 

ة الضعف لجميع سكان المدينة دون تمايز مجتمعي بينهم. وفيما يتعلق بالتالي برامج تنموية متوازنة من شأنها أن تعالج حال
بإمكانات استخدام ميثاق متفق عليه سياسيًا على المستوى المحلي، فقد تم مناقشة أنه يمكن استخدامه في تطوير وتحديد 

سيع وتشغيل السياسات والممارسات أولويات البلديات في ضوء تأثير أزمة الالجئين على المدينة، وكذلك، اطالق استراتيجية لتو 
الحالية للبلديات لمعالجة التأثيرات الناجمة عن تلك األزمة. وكان هناك قبول أيضا بأن الميثاق يمكن أن يمثل نقطة انطالق 

 لوضع إصالح تشريعي. 
 

عمليات التخطيط، وتطرق النقاش إلى نقطة أخرى كانت حول ضرورة تعزيز مشاركة الالجئين والمجتمعات المستضيفة، في 
وإشراكهم في عمليات وضع األولويات وجهود التنسيق. وفيما يتعلق بالمحتوى الخاص بمسودة الميثاق، فقد ناقشت الجلسات 
على وجه الخصوص المبادئ والتحديات والتوصيات. وقد كانت الجلسة المخصصة لالجئين والتي ضمت مشاركين من 

لسات التي قدمت معلومات مستفيضة عن العناصر الثالث الرئيسية للميثاق )المبادئ، منظمات المجتمع المدني، من أكثر الج
 التحديات، التوصيات(. وسنستعرض على النحو التالي األفكار الرئيسية التي تمت مناقشتها: 



 
 التحديات العامة

 283.340) الجئ سوري مليون  1.5، (في جبل لبنان 322.000في بيروت،  36.360) مليون لبناني مستضعف 1.5• 
الجئ  40.000الجئ فلسطيني من سوريا؛  50.000الجئ فلسطيني،  80.000، (2في بيروت 314.731 1في جبل لبنان،

 ؛3عامل مهاجر 100.000عراقي و
  تأثير الممارسات االجتماعية اإلقصائية، واألطر القانونية الضعيفة، و القيود االقتصادية، والتمييز بين الجنسين

 فية الثقافية، في زيادة االنقسام واإلقصاء االجتماعي؛  والخل
  االفتقار إلى المعلومة والشفافية للسياسات والممارسات من قبل الحكومة المركزية والمحلية، إضافة إلى أن االفتقار

 إلى آليات المحاسبة، زاد من انعدام الثقة تجاه المؤسسات، وتطبيق الممارسات التمييزية؛
 سات والنظام االنتخابي الطائفي في تكريس عدم المساواة، والتمييز، واالنقسام المجتمعي؛اسهام السيا 
 سوء اإلدارة، واالفتقار إلى التنسيق بين اإلدارات العامة يعيق تحقيق االستجابة المثلى لالحتياجات السكان؛ 
 ؛االفتقار إلى البيانات الرئيسية الموثوقة، والمعلومات اإلحصائية المستحدثة 
  زيادة نسبة البطالة بين اللبنانيين، بسبب قبول الالجئين والنازحين بالرواتب المتدنية في العمل غير الرسمي، مما أدى

 إلى إعاقة القبول االجتماعي لالجئين السوريين؛
  وهيئات استبعاد السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمحلية، في معظم مشروعات وبرامج المنظمات الدولية

 األمم المتحدة، سواء في عملية التخطيط أو التنفيذ أو في المشاركة الفنية أو الموضوعية؛
 معظم البرامج والمشاريع الدولية ال تشرك مجتمعات الالجئين حتى وإن كانوا أحد المستهدفين أو المستفيدين؛ 

 
 التحديات التي تواجه البلديات

  ئيسي للبلديات؛تداعيات أزمة الالجئين هي التحدي الر 
 تدهور أوضاع األشخاص المستضعفين والذين يعيشون مخيمات الالجئين؛ 
 القيود االقتصادية الناجمة عن زيادة المساكن غير الرسمية، والمناطق الشبيهة لألحياء الفقيرة؛ 
 ومة المركزية، عدم التنسيق واالفتقار إلى التواصل والتعاون بين البلديات وبعضها البعض، وبين البلديات والحك

 والمنظمات الدولية، يعيق تحقيق االستجابة الفعالة ألزمة الالجئين؛
  عدم التجانس بين السلطات المحلية في الممارسات والسياسات داخل بيروت، ومساهمته في تعزيز انعدام األمن

 ي ال توفرها البلديات األخرى؛القانوني والطلب والضغط المتزايد على تلك البلديات في تقديم الخدمات االجتماعية الت
  النظم االنتخابية القائمة على أساس طائفي، والممارسات التمييزية على المستوى المحلي، وضعف الحكم الرشيد؛ 
  ،النظام الطائفي للسياسات يعيق تحقيق اإلدارة المحلية ذات الكفاءة وتحصيل الضرائب، وتلبية احتياجات السكان

 كون فيها الحكومات المحلية والسكان الخاضعون لواليتها من مجتمعات مختلفة؛ خاصة في الحاالت التي ت
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2
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3
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  ،)االفتقار إلى البيانات والمعلومات دقيقة عن تعداد الالجئين )مثل، حصر أعدادهم، والنية في اإلقامة في المستقبل
 وكذلك السكان؛

 لخاضعين لوالياتها، والستيعاب بشكل كاف أعداد االفتقار إلى الموارد المالية والبشرية لتلبية احتياجات السكان ا
 الالجئين السوريين والفلسطينيين؛ 

  عدم تلقي البلديات الدعم الكافي من الحكومة المركزية ومن المنظمات الدولية؛ 
 عدم العدالة أو المساواة في توفير المساعدات والمنح الدولية للبلديات لمعالجة أزمة الالجئين؛ 
 ات المنظمات الدولية والمنظمات غي الحكومية مع االحتياجات الفعلية للبلديات؛ عدم توافق أولوي 

 
 التحديات التي يواجهها مجتمع الالجئين

 االفتقار إلى خدمة التعليم الجيد، ووضع معايير موحدة للمناهج التعليمية التي تدعم دمج األطفال؛ 
 ت البيروقراطية الصعبة بخصوص )استخراج شهادات االفتقار إلى الحصول على الشخصية القانونية، والعمليا

 الميالد، وعقود الزواج(؛
 القيود االقتصادية الناجمة عن  انخفاض الوظائف وفرص الحصول عليها؛ 
 عدم استطاعة مجتمع الالجئين الحصول على المعلومة والتواصل مع السلطات والهيئات العامة؛ 
 ارتفاع األسعار؛ عدم االستطاعة في الحصول على المسكن نتيجة 
  الممارسات االجتماعية واإلطار القانوني الضعيف الذي يعزز عدم المساواة بين الرجل والمرأة خاصة فيما يتعلق

 بحاالت )الزواج المبكر، العنف ضد المرأة وخاصة ضد المرأة الالجئة، واالجراءات المتعلقة بحضانة األطفال(؛
 عات اللبنانية ال تحترم مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان؛ بعض القواعد العرفية والمحمية بالتشري 
 نقص الموارد الحكومية الستيعاب احتياجات جميع سكان المدينة؛ 
 االفتقار إلى خدمات المواصالت العامة وذات الكلفة المعقولة للجميع؛ 
 غياب التحكم في عملية انتاج الغذاء لضمان تغذية ذات كلفة معقولة وآمنة للجميع؛ 
  د التشريعية على توظيف الالجئين تعيق فرص الوصول على الوظائف الجيدة؛القيو 
  االفتقار إلى األمان الشخصي لحفظ الكرامة اإلنسانية، والمتفاقمة بسبب تحرش الجماعات المسلحة التابعة لألحزاب

 السياسية والتي تسيطر على بعض البلديات؛
 .االفتقار إلى الحيز العام والبيئة الصحية 

 
 األولويات والمبادئ المقترحة للميثاق

 الحق في التعليم وتعليم األطفال؛ 
 الحق في الشخصية القانونية، وبيروقراطية الحكم الرشيد؛ 
 التنمية االقتصادية، وتعزيز فرص العمل للجميع؛ 
 الحق في السكن المالئم، والتركيز على أن يكون بكلفة معقولة؛ 
 ز بين الرجل والمرأة؛المساواة بين الجنسين وعدم التميي 
 المساواة والعدالة وحقوق اإلنسان للجميع؛ 



 الحق في حرية التنقل والحركة؛ 
 األمن الغذائي والحق في الغذاء والتغذية للجميع؛ 
 الحق في األمان الشخصي، والحق في االنتصاف والمحاكمة العادلة؛ 
  الحق في الصحة؛ 
 .حق الجميع في المساحات العامة والخضراء 

 
 التوصيـات

 ضمان حقوق اإلنسان، والعدالة والمساواة للجميع؛ 
 احترام وإعمال الحق في التعليم، وحقوق الطفل؛ 
 احترام وإعمال الحق في الحصول على الهوية القانونية، وبيروقراطية الحكم الرشيد؛ 
  أوضاع مستضعفة مثل تنمية االقتصاد، وتعزيز فرص العمل للجميع، مع إيالء المزيد من االهتمام لمن هم في

 اللبنانيين تحت خط الفقر والالجئين المعرضين للخطر؛ 
 احترام وإعمال الحق في السكن المالئم وإتاحته بكلفة معقولة؛ 
  احترام وإعمال المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، مع ايالء مراعاة خاصة للوضع االقتصادي

 للمرأة المعيلة؛ 
  إعمال الحق في حرية التنقل والحركة؛ احترام و 
  ضمان األمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء والتغذية للجميع، مع مراعاة اإلهتمام باألشخاص المستضعفين، مثل

 اللبنانيين الواقعين تحت خط الفقر والالجئين؛ 
 مة العادلة؛ضمان وإعمال الحق في اآلمان الشخصي، واحترام وإعمال الحق في اإلنصاف والمحاك 
  تطوير وضمان الوصول إلى المساحات الخضراء والعامة للجميع؛ 
  لضمان حقوق الالجئين، وتوفير سبل اإلنصاف لهم؛  1951دعوة الحكومة اللبنانية للتصديق على اتفاقية 
  إعداد سياسات وطنية للتعامل مع أزمة الالجئين؛ 
  في معالجة أزمة الالجئين؛ تعزيز ورفع الوعي بشأن أهمية الوظيفة االجتماعية 
  إجراء عملية حصر وحمالت توعوية بشأن الحقوق، والتنوع الثقافي، والتماسك االجتماعي؛ 
  دعم المناسبات االجتماعية والثقافية لتعزيز التماسك االجتماعي؛ 
 تعزيز وسائل مواصالت عامة وذات تكلفة معقولة؛ 

 لمجتمع الالجئين، مثل المساهمة في المشاريعتحفيز  مساهمات اقتصادية واجتماعية ممكنة 
 
  
 
 
 
 



 تقرير ورشة العمل الرابعة لمشروع "الملجأ في المدينة: بيروت"
 2017مايو  24-22بيروت 

 
 

نظم التحالف الدولي للموئل بالتعاون مع مؤسسة عامل الجولة الرابعة واألخيرة من سلسلة ورش العمل عن الحق في المدينة مع مجتمع 
األولى لميثاق بيروت للحق في المدينة، وذلك في  المسودةوأجرى مجموعة من اللقاءات مع منظمات لبنانية متخصصة حول  الالجئين،
 .  2017مايو  24-22الفترة من 

وقد ركزت الجولة األخيرة من سلسة ورش العمل على استعراض مسودة ميثاق بيروت، ومشاركتها مع مجموعة من مجتمع الالجئين، للتأكد 
 من أن أولوياتهم، وتوصياتهم، وتعليقاتهم من الجوالت السابقة لورش العمل تم إدراجها بصورة مالئمة. 

 –التحديات  –)المبادئ والتي تتضمن  وقد تضمن يومي ورشة العمل الرابعة، شرحًا للهيكل األساسي لميثاق بيروت وإطاره المعياري 
 هيم رئيسية، كما يلي: وقد شملت المبادئ عدة عناصر ومفا التوصيات(. 

 حقوق اإلنسان؛ 
 العدالة المكانية؛ 
 المساواة بين الجنسين؛ 
  سبل اإلنصاف؛ 
 المشاركة/المواطنة؛ 
 تمكين المجتمعات المهمشة والمستضعفة؛ 
  .التعاون الدولي 

 : سبل المعيشة، واالندماج االجتماعي. هما بينما عكست التحديات والتوصيات بعدين أساسين
وقد خصص اليوم الثالث من ورشة العمل الرابعة، قيام فريق شبكة حقوق األرض والسكن بإجراء مجموعة من اللقاءات مع عدد من 

وحقوق ذوي اإلعاقة. فقد أجرت شبكة  المهتمة والمختصة بقضايا "العدالة العمرانية"، والحق في السكن،منظمات المجتمع المدني اللبنانية 
حقوق األرض والسكن خمسة لقاءات مع منظمات المجتمع المدني في مدينة بيروت وهي ) ستويو أشغال عامة، جهاد البناء، المفكرة 

بكة وناقش بنود القانونية، جمعية عدالة ورحمة، والجمعية اللبنانية الوطنية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(، حيث شارك معهم فريق الش
 ذات أولوية أو الحاجة إلى تنقيحها.أي قضية  تجنب إغفالمسودة ميثاق بيروت، من أجل ضمان 

وقد كان هناك منظمتان ) ستوديو أشغال عامة، والمفكرة القانونية( من المنظمات الخمس التي أجريت معهم لقاءات، مهتمين بشكل كبير 
وقد رحبوا بالمشاركة في وضع أية خطة متابعة و آلية لتطبيق ميثاق بيروت، وتطوير بشكل عام.  بميثاق بيروت وبمفهوم الحق في المدينة

 مبادئ الحق في المدينة مع نقابة المهندسين المعماريين اللبنانية، وأعضاء البرلمان اللبناني. 
ة مسئولي البلديات والسلطات المحلية كما كان وعلى مدار أيام ورشة العمل الثالث، لم يتمكن فريق شبكة حقوق األرض والسكن من مقابل

مخططًا، حيث اعتذروا عن عدم وجود وقت متاح من أجل مناقشة مسودة الميثاق، على الرغم من الجهود التي بذلتها مؤسسة عامل 
للقاءات التي أجريت مع بيد أن التوصيات التي خرجت من ورشة العمل مع الالجئين واالشريك المحلي لتنفيذ مشروع الملجأ في المدينة. 

منظمات المجتمع المدني أبرزت مجموعة من القضايا ذات األولوية يجب النظر فيها ومتعلقة بالمسئوليات الواقعة على عاتق البلديات 
 والسلطات المحلية وهي:  

 ؛ضرورة تحسين سبل التواصل والتعاون بين البلديات 
 والمسئولية، والمحاسبة، والمشاركة، و االستجابة للحكم الرشيد؛  كبر من الشفافية؛امكانية تطوير آلية محلية من أجل تعزيز قدر أ  
 ضرورة وضع خطة استراتيجية طويلة األجل للتعامل مع األولويات على المستوى المحلي؛ 



  التشاركية مع سكان المدينة ومنظمات المجتمع المدني؛  اآللياتتطوير وتعزيز 
 وتقييم السياسات العامة والممارسات من قبل األطراف المسئولة في ضوء مبادئ حقوق اإلنسان؛  مراقبة 
  .تحسين األدوات الخاصة بتحليل وتجميع البيانات المتعلقة بالسكان 

في إطار خطة مدنية لدعم  كذلك، هناك توصيتان متعلقة بالخطوات في المستقبل، وتتضمن تطوير مبادئ وأولويات الحق في المدينة،
في إطار مبادئ التعاون  العمل والتنسيق المحلي مع البلديات والسلطات المحلية، وجذب شركاء دوليين من أجل التعاون وتقديم المساعدة

 الدولي. 

   
   

 
 
   


